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Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 
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Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 
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Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Předložená práce se vyznačuje kvalitním grafickým zpracováním ve vztahu k zadání práce, jejím 

stanoveným cílům a použitým metodám. Z pohledu přiměřenosti délky práce se autorka mohla 

vyhnout popisu reálií nákupních center v Severní Americe, tedy v USA a Kanadě. I když z hlediska 

historického diskursu jsou tyto informace uplatnitelné, nejsou námětem práce a to vzhledem k 

urbanistickému charakteru evropských měst, navíc ve zkoumaném případě s postsocialistickými 

rysy. Ač jinak je obrazová dokumentace vázána na cíle práce, přeci jen v některých případech není 

zřejmá její hodnota z pohledu stanovených cílů a geografického zaměření práce. Tedy občas z ní 

vyplývá spíše hledisko hodnocení z pohledu urbanistického a architektonického. K drobné chybě pak 

došlo z pohledu citace práce Gertler (2011), kdy někdy je tato uváděna s vročením roce 2001 a jindy 

2011. 

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Cíle práce a výzkumné otázky včetně hypotéz byly k této úrovni kvalifikačních prací stanoveny 

odpovídajícím způsobem na základě diskuse, ač převážně domácí literatury. V tomto kontextu mohly 

být všechny tyto části vyvozeny z širšího teoretického rámce založeného především na studiu 

zahraničních příspěvků, ať již z prostředí anglosaského nebo německého. Poněkud podivně pak 

působí diskuse cílů teoretické části práce až za kapitolou, která se této oblasti věnuje. V kontextu 

geografického charakteru práce tato poskytuje prostorové pojetí, kdy vhodně kombinuje přístupy 

z oblasti geografie, ekonomie a částečně i urbanismu, což odpovídá komplexnímu pojetí analýz a 

hodnocení prostorových aspektů jevů a jejich vysvětlení v oblasti socioekonomické geografie. 
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Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Autorka podává řádné ukotvení práce, avšak nadmíru využívá některých zdrojů zejména z domácí 

odborné literatury, i když vhodně zvolené. V tomto kontextu se především jedná o díla Spilkové, 

Kunce a Jindry. I když tato díla můžeme v české odborné literatuře považovat vzhledem k tématu 

práce za stěžejní, přesto mohla autorka využit širší palety zahraničních zdrojů. Za specifickou chybu 

pak lze považovat sekundární citaci Guy (1998) v Bednář 2002, ač primární zdroj je možné získat 

z elektronických databází dostupných v knihovnách UK. V kontextu díla pak měla autorka podat širší 

diskusi vnitřní prostorové struktury (post)komunistických, resp. (post)socialistických měst na základě 

děl Sýkory, Hamiltona (1976) a dalších. Práce taktéž postrádá definici nákupních ulic a dalších 

prostorových struktur maloobchodní sítě ve vztahu k urbanismu, viz např. domácí díla Havelka a 

Jindra (1968), Rulf (1978) či starší zahraniční, ale relevantní díla viz např. Davies a Bennison (1978) a 

Dawson (1980).  

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Metody práce byly vhodně zvoleny včetně dílčí metody kontrafaktuální dopadové evaluace za využití 

designu analýzy rozdílů v rozdílech. Vhodnou součástí byla i pasportizace maloobchodní sítě. 

Autorka však měla předložit diskusi nedostatku dotazování na minulost struktury maloobchodní sítě 

ve vybraných nákupních ulicích zejména z pohledu problému tzv. „memory recall“ a dále, zdali byly 

tyto odpovědi křížově kontrolovány u sousedních prodejních jednotek. Připomínka směřuje 

k vymezení sortimentních kategorií prodejních jednotek, kdy mělo proběhnout dělení na značkové a 

neznačkové prodejny oděvů a secondhandy. Autorka explicitně nevysvětluje, jak byly tyto značkové 

a neznačkové prodejní jednotky s oděvy definovány. Tedy, zdali by například prodej společenských 

oděvů z místní rukodělné výroby spadal do značkových oděvů či nikoliv. Dále tyto oděvy jsou obvykle 

dražší než některé oděvy nadnárodních značek. Připomínka rovněž směřuje k ustavení termínu 

zdravotnictví, kdy mělo být užito např. pojmu „lékárny/zdravotnické potřeby“. Podobně není 

vhodné spojovat potraviny a občerstvení, kdy výjimku lze připustit v podobě cukráren a kaváren. 

Rozhodně pak měla autorka jasně vymezit termíny „služby ostatní“ a „ostatní“.  Závěrem k této 

kategorizaci směřuje připomínka na vlastní vymezení termínu „kategorie obchodních jednotek“, kdy 

finanční služby a ani rychlé občerstvení nejsou ani v rámci CZ NACE považovány za maloobchodní 

aktivity. Kvalitativní posuzování dopadů maloobchodu mělo být ze strany autorky posuzováno 

společně s odborníky na územní plánování a architekty v daných městech prostřednictvím delfské 

(expertní) metody. Takto muže být hodnocení značně ovlivněno zkoumajícím subjektem. V diskusi 

dalších metod mělo být výslovně uvedeno, které cíle tyto metody naplňují a jak budou jejich 

výsledky v práci využity v kontextu stanovených výzkumných otázek a hypotéz. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Tato část práce splnila veškeré podmínky, které jsou na ní kladeny z hlediska požadavků posudku. 

Tudíž, je v ní dosaženo správnosti, vhodné interpretace výsledků, detailnosti a vhodné struktury i 

provázanosti analýzy. Jediné připomínky stran analytické části práce se dotýkají hodnocení 

bezpečnosti centra města Pardubic, kdy není zřejmé, zdali se jedná o vlastní úvahu autorky, či závěr 

ze statistik Police ČR nebo Městské police v Pardubicích, popřípadě jiného šetření v rámci analýzy 

míst strachu. Nadbytečné se jeví i opakování metod práce na str. 93. 
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Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

V závěru diplomantka předložila odpovídající odpovědi na výzkumné otázky, kdy tyto a především 

pak hypotézy nemusely být rozepisovány jako zvláštní odstavce kurzívou. Zasazení závěrů do širšího 

kontextu výzkumu bylo provedeno na počátku kapitoly, avšak schází jejich vazba na předchozí 

diskusi teoretických přístupů, případně konkrétní výsledky jiných analýz. V závěru rovněž není 

diskutována vazba na praktické využití výsledků v praxi, pouze je uvedena možnost aplikace této 

metody jako celku. Autorka také měla předložit omezení výzkumu nejen v oblasti použitých metod, 

ale rovněž i limitů z pohledu generalizace výsledků. V neposlední řadě měla nastínit další rozvoj 

tématu. 

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Celkově je nutné ocenit autorčin odpovědný přístup k datové základně a pečlivou práci v rámci 

terénního výzkumu srovnáním tří měst. V kontextu přínosu práce z hlediska metodologického se 

v rámci České republiky jedná o ojedinělý, zatím málo využívaný, přístup kontrafaktuální dopadové 

evaluace. I když jako kontrolní objekt studia mohlo být vybráno jiné město s odpovídajícím počtem 

obyvatel, např. Karviná nebo Havířov, kde nebyla dosud realizována nákupní centra v centrálních 

částech měst. Na druhou stranu je nutné zmínit, že autorka představuje aktuální téma rozvoje měst 

v rámci České republiky, resp. celé postsocialistické střední a východní Evropy, která nebyla s to 

srovnat se s hodnocením dopadu těchto projektů na centra měst a jejich hlavní nákupní ulice.  

Závěrem je nutné zajmout kladné stanovisko k propojení teoretické a analytické části práce. Práci lze 

proto hodnotit jako zdařilý pokus o zapojení dosud málo aplikované metody v oblasti výzkumu 

maloobchodní sítě v České republice. 

 

Otázky k obhajobě 

Představte praktické možnosti aplikace metod výzkumu uplatněných v práci z pohledu výkonu 

veřejné správy v oblasti územního a strategického plánování. 

Diskutujte, zdali Váš výzkum vykazuje nějaká metodická či obsahová omezení, která brání 

zevšeobecnění výsledků práce. 

Představte návrhy na další rozvinutí tématu z hlediska základního výzkumu v podmínkách ČR. 

 

Datum: 15. května 2015  
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